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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كتاب صالة الخوف -الموطأ 
 باب صالة الخوفشرح: 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 .أجمعين
 لحاضرين يا ذا الجالل واإلكرام.واغفر ل ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا

 : كتاب صالة الخوف: باب صالة الخوف:-رحمه هللا-قال المؤلف 
صلى هللا عليه -صلى مع رسول هللا  عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن ىحدثني يحي

لتي معه فصلى با ،أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو :يوم ذات الرقاع صالة الخوف -وسلم
وجاءت الطائفة األخرى فصلى بهم  ،فصفوا وجاه العدو ،وأتموا ألنفسهم ثم انصرفوا ،اثم ثبت قائم   ،ركعة

 .ثم سلم بهم ،وأتموا ألنفسهم ،اثم ثبت جالس   ،الركعة التي بقيت من صالته
ة وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثم

وطائفة مواجهة العدو فيركع اإلمام ركعة  ،أن صالة الخوف أن يقوم اإلمام ومعه طائفة من أصحابه حدثه:
ثبت وأتموا ألنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون  اويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائم  

ا فيكبرون وراء اإلمام فيركع بهم الركعة ثم يقبل اآلخرون الذين لم يصلو  ،فيكونون وجاه العدو ،واإلمام قائم
 .فيقومون فيركعون ألنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون  ،ويسجد ثم يسلم

 :كان إذا سئل عن صالة الخوف قال -مارضي هللا عنه-أن عبد هللا بن عمر  وحدثني عن مالك عن نافع
فإذا  ،ة منهم بينه وبين العدو لم يصلواوتكون طائف ،يتقدم اإلمام وطائفة من الناس فيصلي بهم اإلمام ركعة

ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة  ،صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا وال يسلمون 
ثم ينصرف اإلمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون ألنفسهم ركعة ركعة بعد أن 

 هو أشد من ذلك صلوا رجاال   افإن كان خوف   ،من الطائفتين قد صلوا ركعتينفيكون كل واحدة  ،ينصرف اإلمام
 .مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها اعلى أقدامهم أو ركبان   اقيام  

صلى هللا عليه -حدثه إال عن رسول هللا  -مارضي هللا عنه-ال أرى عبد هللا بن عمر  :قال مالك قال نافع
 .-وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم-ما صلى رسول هللا  ى بن سعيد بن المسيب أنه قال:وحدثني عن مالك عن يحي
 .الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس

 .في صالة الخوف ي  عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إل وحديث القاسم بن محمد: -رحمه هللا-قال مالك 
كتاب صالة الخوف المراد  "ة الخوفكتاب صال"أو  : باب صالة الخوف-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

والفزع وهو ضد األمن، والخوف  ،إذا فزع اصفة صالة الخوف، الخوف مصدر خاف يخوف خوف   ،صفتها
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سبحانه -له  اراجي   ،-جل وعال-من هللا  اأن يكون خائف   والذعر معانيها متقاربة، الخوف يطلب من المسلم
وهي أشد الخوف على اإلنسان، بل  ،فزع هذه أمور محرمةوالإلى الخوف والذعر  ، أما ما يدعو-وتعالى

األمن في شريعة اإلسالم وفي غيرها وعند العقالء  ،الجوع والعطش، فاألمن شأنه عظيم والحيوان أشد عنده من
َن اْلَخوْف َواْلُجوِع{}ولذا جاء تقديمه على الجوع  ؛كافة شأنه عظيم فدل  [ورة البقرة( س511)] َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِ 

ن فجاء بحيوا وبعض المفسرين أراد أن يطبق هذه اآلية على الحيوان، على أن األمن أهم من األكل والشراب
على حاله ما أكل؛ ألنه  -العلف-والطعام كسير مربوط ووضع عنده العلف وربط أمامه ذئب، فلما أصبح جاء 

كيف يأمن اإلنسان على نفسه؟ كيف يأمن على عرضه؟  !؟، فإذا كان هذا في الحيوان فما شأن اإلنسانلم يأمن
كيف يأمن على دينه؟ كيف يعبد ربه على الوجه المطلوب منه وهو خائف؟ ولذا األمن من أعظم النعم من هللا 

و خلله متعرض ألمٍر عظيم، وحفظ األمن من أوجب الواجبات على ولي ، والذي يتعرض لزعزعته أ-جل وعال-
فنهتم بهذا  ،ا، فاألمن شأنه عظيم، والخوف والذعر شأنه خطير أيض  في كتب أهل العلم كما هو مقرر ،األمر
 األمر.

 ال سيما ما يتعلق بالتوحيد ،-جل وعال-األسباب المؤدية للخوف: اإلخالل بأوامر هللا  ،ومن أسباب الخوف
يعني لهم األمن التام، وهو مطلق  [( سورة األنعام28)] {ُهُم اأَلْمنُ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَك لَ }

َلنَُّهم مِ ن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمن ا}يشمل أمن الدنيا واآلخرة  ( سورة 11)] َيْعُبُدوَنِني اَل ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئ ا{}لماذا؟  {َوَلُيَبدِ 
ل الدين سبٌب الستمرار األمن، وخلط هذا التوحيد ومزجه ال شك أن المحافظة على التوحيد الذي هو أصو  [النــور

 بشيء من الشرك ال شك أنه من أعظم أسباب زوال األمن وحصول الخوف.
وما المفترض أن يكون الخوف من عدو،  ،على كل حال إذا حصل هذا الخوف والمفترض أن يكون من عدو

 جاء في هذه األحاديث كله في غزوات مع األعداء.
ووردت على وجوه وصفات متعددة، يقول اإلمام في ذات الرقاع،  ،ف شرعت في غزوة ذات الرقاعصالة الخو 

: تفعل هذه الوجوه كلها؛ ألنها كلها ثابتة واختالفها اختالف تنوع، وهي على حاالت أحوال -رحمه هللا-أحمد 
 الوضع المناسب لها.لى واألبلغ في الحراسة، كل صورة من هذه الصور تنزل ع ،يتحرى فيها األحوط للصالة

ألبي يوسف الذي يقول: إنها ال  اوألمته من بعده خالف   -عليه الصالة والسالم-هذه الصالة مشروعة للنبي 
اَلَة َفْلَتُقْم }قال:  -جل وعال-؛ ألن هللا -عليه الصالة والسالم-تصلى مع غيره  َذا ُكنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َلُهُم الصَّ َواِ 

ا، فيه -عليه الصالة والسالم-ففعل هذه الصالة مشروط بكونه إلى آخر اآلية،  ..[( سورة النساء528)] َطآِئَفٌة{
عليه الصالة -فدل على أنها ال تفعل مع غيره، والجمهور على أنها تفعل مع غيره في حياته وبعد وفاته 

 .وفعلها الصحابة من بعده، فدل على أنها ليست خاصة به ،-والسالم
َذا ُكنَت ِفيِهْم{: -جل وعال-وأما قوله  ( 521)] ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقة {}فهو نظير قوله:  [( سورة النساء201)] }َواِ 
ألن األمر متجه إليه؟ ال  -عليه الصالة والسالم-ال تؤخذ بعد النبي  ن الصدقةهل يقول قائل: إ [سورة التوبة
 صالة الخوف مستمرة. اإذ   ،يقوله أحد
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نعها في الحضر ون مالماجش ى أنها تفعل في الحضر والسفر، ابنفي الحضر والسفر؟ الجمهور علوهل تفعل 
َذا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض{وله تعالى: لق وهو قوٌل عند مالك جاء فعلها في الغزوات،  اوأيض   [( سورة النساء202)] }َواِ 

في غزوة الخندق في آخر أحاديث الباب  -معليه الصالة والسال-وسيأتي أنه  ،الغزوات التي تتطلب األسفار
لما أخر هذه الصلوات حتى غابت الشمس فدل حتى غابت الشمس، ولو كانت تجوز في الحضر  أخر الصلوات

عند  اوسفر   اعلى أن صالة الخوف ال تفعل في الحضر إنما تفعل في السفر، واألكثر على أنها تفعل حضر  
أخر الظهر  ؟الصلوات عن وقتها حتى غربت الشمس -عليه الصالة والسالم- لماذا أخر النبي االحاجة إليها، إذ  

، ألهل المغازي والسير أن غزوة ذات الرقاع قبل الخندق اوأهل العلم يقررون تبع   ؟حتى غابت الشمسوالعصر 
 سير والمغازي يقول: وكونها في السنة الرابعة قاله ابن إسحاق وغيره من أهل ال -تعالى رحمه هللا-لكن ابن القيم 

صلى هللا -، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول هللا اوتلقاه الناس عنهم، يقول ابن القيم: وهو مشكٌل جد  
وذلك قبل نزول صالة  ،افصالهن جميع   يوم الخندق عن صالة الظهر والعصر والمغرب والعشاء -عليه وسلم
 -صلى هللا عليه وسلم-ن أول صالة صالها رسول هللا ، قال: والظاهر أوالخندق بعد الرقاع سنة خمسالخوف، 

الخوف في عسفان، وال خالف بينهم أن عسفان كانت بعد الخندق، إذا كانت أول صالة صالها صالة الخوف 
ال بعدها اإذ   ،بعسفان وعسفان كانت بعد الخندق وهل يكون هناك ؟ بعدها، ماذا عن ذات الرقاع تكون قبلها وا 

 إشكال؟ ت الرقاع وعسفان كلها بعد الخندق يكون فيإشكال إذا كانت ذا
 طالب:.......

، لم تكن شرعت، فلما شرعت صالة الخوف صليت الصلوات في أوقاتها الخوفصالة ألن  نعم أخر الصلوات
قدمة على في الخندق؛ ألن الخندق مت وتجوز حينئٍذ ال يعكر على القول بجوازها في الحضر كونه أخر الصلوات

 لى ذات الرقاع.عسفان وع
رتب  -رحمه هللا-؛ ألن البخاري يؤيد كالم ابن القيمفي صحيحه  -تعالى رحمه هللا-صنيع اإلمام البخاري 

فجعل غزوة الخندق متقدمة في الترتيب على غزوة ذات الرقاع، فالخندق عنده  ألوليتها افي أولويتها تبع  الغزوات 
وثالثين، فدل على أنه يرى أن ذات الرقاع كانت  قاع رقم واحدوذات الر رقم تسعة وعشرين في كتاب المغازي، 

 .الذي يريده مثل ابن الماجشون  بعد الخندق، وحينئٍذ يرتفع اإلشكال
إن ذات الرقاع قبل الخندق سنة أربع  :إلى أن ذات الرقاع اسٌم لغزوتين مختلفتين، فالذي قالأشار البيهقي 

نها بعد الخندق يقصد بها الثانية التي حصلت فيها : إي قالوالذاألولى من غزوتي ذات الرقاع، يقصد بها 
 صالة الخوف، هذا ما أشار إليه البيهقي.

-ستة أو سبعة كلها صحت عن النبي  :يقول اإلمام أحمد ،عرفنا أن صالة الخوف جاءت على وجوه متعددة
، على أن يراعى في ذلك األحوط ، وعلى هذا تفعل كلها في األحوال المناسبة لكل صفة-عليه الصالة والسالم

 للصالة واألبلغ في الحراسة.
فكما سمعتم اإلمام أحمد ست أو ، أما من حيث الورود تسع صور لصالة الخوف وذكر ابن حبان في صحيحه

فيمكن أن الختالف مواقع العدو  اوتبع  لعدد ركعات الصالة  اسبع وابن حبان تسع، لكن من حيث التصوير تبع  
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لى أكثر من ذلك؛ ألن المسألة مسألة محافظة على الصالة، وأداء الصالة على وجٍه يكون أقرب تصل الصور إ
ومع مالحظة الحراسة واالحتياط من العدو، فإذا افترضنا أن هذه إلى الوجه الذي شرعت عليه في األمن، 

ذا كان وهكذا د صورةة إذا كانت الصالة ثالثية يزيد صورة، إذا كانت الصالة رباعية يزيالصالة في ثنائي ، وا 
عليه -األمام، المقصود أن هذه الصور أصلها ما صح عنه  ،جهة الخلف ،جهة الشمال ،العدو في جهة اليمين

وهذا من أهم المهمات أن تؤدى  ،ألداء الصالة في وقتهالذلك مالحظة   ا، والتصرف تبع  -الصالة والسالم
؛ ألنها إذا ف من أقوى األدلة على وجوب صالة الجماعةوأن تؤدى جماعة، وصالة الخو  ،الصالة في وقتها

الالحق بالصالة من أجل المحافظة مع شيء من الخلل لزمت المحافظة على صالة الجماعة في هذا الظرف 
 افظة عليها في األمن من باب أولى.فالمح على الجماعة
وباب واحد  ،كتاب صالة الخوف : باب صالة الخوف، عندنا هو كتاب واحد-تعالى رحمه هللا-يقول اإلمام 

الكبرى والصغرى بلفٍظ واحد  ،الترجمة واحدة ،كتاب صالة الخوف وباب صالة الخوفباب صالة الخوف، 
 كتاب صالة الخوف وباب صالة الخوف، ويحتاج إلى الباب إذا كان معه أبواب أخرى، إذا كان الكتاب مشتمال  

 ي مثال  يعن ؟ن إذا كان هو الباب نفسه هل نحتاج إلى ذكر البابعلى أبواب يحتاج له إلى الترجمة الصغرى، لك
 صالة الخوف، باب في صفٍة أخرى  باب مشروعية صالة الخوف، باب صفة ،لو كان: كتاب صالة الخوف

ألن  حن نحتاج إلى هذه الترجمة الكبرى الف نكتاب صالة الخ :وهكذا نحتاج إلى هذا التباين، لكن فيما معنا
ال يمكن إدخالها مع صالة العيد وال مع صالة الكسوف وال مع صالة الجمعة، هي صالة  ،تقلةصالة الخوف مس

 مستقلة يحتاج إفرادها إلى ترجمة كبرى كغيرها من الصلوات، لكن كون هذا الكتاب ال يوجد تحته أبواب متعددة
في هناك  حتاج إال لو كانبلفظ الكبرى نحتاج إليها؟ ما ن اوهي أيض   ،نحتاج إلى ذكر هذه الترجمة الصغرى 

 .غير هذه تراجم فرعية
أن  ا، وأشرنا مرار  على دقة التصنيف والترتيب كمحاسبة المتأخرين وعلى كل حال المتقدمون ال يمكن أن يحاسبوا

 قد يكون فيها شيء من االختالف عما جرى عليه المتأخرين. ،وتصرفاتهم في كتبهم المتقدمين لهم طرقهم
 طالب:.......

-هو تبع  ؟المفهرسم الكتاب على ما جاء في المعجم هل يحتاج إليها وهو رق   ؟عبد الباقيفؤاد يحتاج إليها هل 
؟ فيها ماذاالشروح القديمة الحديث، فهذه ما جاء في المعجم المفهرس أللفاظ  تبع في ترقيمه -فؤاد عبد الباقي

ال االستذكار؟ ال الباجيفيه من التراجم؟ االستذك ماذا الباجي معكم وا   فيه من التراجم؟ ماذا ؟ار وا 
 طالب:.......

 كتاب صالة الخوف. ه، وفيباب صالة الخوف
 طالب:.......

 ، قد يكون هذا، يمكن يتصرف.في الترقيم احتمال يصير تبع فؤاد عبد الباقي ليرتاح ما ندري عن الطابعبعد 
 طالب:.......
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: إنه بيض لهذه الترجمة ولم يوجد يذكر تحتها حديث قلناترجمة أخرى ولم  تهذا لو وجدت الترجمة، لو وجد
 ، على كل حال هذه مسألة يسيرة ما فيها شيء.لكن ما وجد ترجمة أصال   ،على شرطه احديث  

بن جبير بن  "عن صالح بن خوات"المدني مولى آل الزبير  "عن مالك عن يزيد بن رومانحدثني يحيى "يقول: 
 هذا مبهم "-صلى هللا عليه وسلم-صلى مع رسول هللا  عمن" قات التابعينالمدني من ث النعمان األنصاري 

ال ما يضر بهام الراوي يضر وا   ؟وا 
 طالب:.......

ال  فجهالته "-عليه الصالة والسالم-عن رجل صحب النبي " اي  نعم جهالة ذات إبهام الراوي، لكن إذا كان صحاب
 :فهو صحابي، واختلف في تعيينه فقيل "- عليه وسلمصلى هللا-عمن صلى مع رسول هللا "تضر، وهنا يقول: 

بن أبي حثمة حدثه أن صالة عن صالح بن خوات أن سهل  هو سهل بن أبي حثمة بدليل الحديث الذي يليه
 الخوف.

 طالب:.......
 : كتاب صالة الخوف،أي عبارة "ال أصل لها في النسخ أو الشروح"معروف يقول: البشار عواد المحقق  :يقول

 ،ألنها صالة مستقلة ال عالقة لها بصالة العيدين ؛، يقتضي هذه الترجمة الكبرى لترتيب الفني للتأليف يقتضيهاا
تحتاج إلى ترجمة كبرى كصالة العيدين وكصالة الكسوف، على كل  اكما أنها ال عالقة لها بصالة الكسوف، إذ  

 حال هذا أمٌر سهل.
بن بن خوات أن سهل  الحديث الذي يليه عن صالح "-عليه وسلمصلى هللا -مع رسول هللا عمن صلى "يقول: 

مة صلى مع لكن هل في الطريق األخرى ما يدل على أن سهل بن أبي حث أبي حثمة حدثه أن صالة الخوف،
عليه الصالة -أن سهل بن أبي حثمة صلى مع النبي " ؟صالة الخوف -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ال ما تدل؟ ليس فيها ما يدل،  الرواية األخرى صالة الخوف، و  -والسالم فالقول بأنه سهل بن تدل على ذلك وا 
يعني كونه روى الخبر عن سهل بن أبي حثمة ال إشكال فيه، لكن  يل به واالستدالل بالحديث الثانيأبي حثمة ق

 لمبهم؟فيفسر به ا -عليه الصالة والسالم-صلى مع النبي هل بن أبي حثمة هو الذي سن : إهل يقال
 طالب:.......

 -عليه الصالة والسالم-اع النبي فهي مرفوعة، صالة ذات الرق -عليه الصالة والسالم-هذه الصالة مع النبي 
، لكن الواسطة بين صالح بن خوات ومن صالها مع ما هو البحث يا أخي في هذافي هذا،  ال إشكالهو اإلمام 

 يروي الحديث عمن؟، صالح بن خوات -عليه الصالة والسالم-النبي 
 طالب:.......

صلى -سهل بال شك وصرح به، لكن سهل هذا هو الذي صلى مع رسول هللا نعم، في هذه في الرواية الثانية 
لنقول  -صلى هللا عليه وسلم-ألن الرواية الثانية ما قال: صليت صالة الخوف مع رسول هللا  ؟-هللا عليه وسلم

، وعلى كل حال يقول ابن حجر: الراجح أنه ثمة حدثه أن صالة الخوفن سهل بن أبي حهو هو؛ ألنه قال: إ
، يقول: وتفسره الرواية األخرى  ؟أن يكون المبهم هو سهل بن أبي حثمة ما الذي يمنع ا، إذ  أبوه خوات بن جبير
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يمنع لم يكن في سن من يخرج في تلك الغزوة لصغره، لكن ال  أن سهال  الراجح أنه أبوه خوات بن جبير ويؤيده 
أن يروي سهل بن أبي حثمة هذه الصفة عن غيره من الصحابة الذين حضروا، حضروا صالة غزوة ذات الرقاع 

جاء بصيغٍة تدل على أنه حضر،  فيكون من مراسيل الصحابة، ولذا ما ،-صلى هللا عليه وسلم-مع رسول هللا 
يروي  ،لح بن خوات الخبر عن اثنينولذا يمكن أن يروي صا ؛أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صالة الخوف هو

روى هذه القصة عن صحابٍي آخر ممن صلى مع  اوسهل بن أبي حثمة لم يحضر إذ   ،عن سهل بن أبي حثمة
فتكون من مراسيل الصحابة، ويكون صالح بن خوات كما في الطريق  ،-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

، ، واالحتمال األقوى أنه أبوه كما قال ابن حجر-ليه وسلمصلى هللا ع-األخرى رواها عمن صلى مع رسول هللا 
 نعم؟

 طالب:.......
، وحذف من -عليه الصالة والسالم-عن صالح بن خوات عن أبيه وقد صلى مع النبي  :يمنع أنه قال ما الذي

 بعده عن أبيه، نعم؟
 طالب:.......
كون في وقت أو في ظرف أو في مناسبة لو له أهداف ومقاصد، قد ي :-أقول-ألن اإلبهام  ؛مورألمٍر من األ

 ر، بينه وبين من يسمعون الخبر شيء فيبهم، وهذه من أهداف اإلبهام.صرح باسمه لما قبل الخب
على كل حال الخبر ال إشكال في ثبوته، وهو في الصحيحين وغيرهما، وسواء  عرفنا هذا المبهم أو لم نعرفه فال 

 والصحابة كلهم عدول. ،هو صحابي اإذ   -عليه وسلمصلى هللا -فرق؛ ألنه صلى مع النبي 
غزوة وقعت في مكاٍن من أرض نجد  "يوم ذات الرقاع -صلى هللا عليه وسلم-عمن صلى مع رسول هللا "

ألن أقدام  ؟ وسميت ذات الرقاعأو بعد الخندقوهل كانت قبل الخندق  ؟متى وقعت اوعرفنا سابق   ،بأرض غطفان
أو ألنهم رقعوا راياتهم، أو ألن أرضها ذات ألوان تشبه  فكانوا يلفون عليها الخرق، المسلمين نقبت من الحفاء

يعني فيها ألوان أوراقها ملونة، أو جبل هناك فيه بياض وحمرة وسواد، وزعم ابن  ،الرقاع، أو لشجرة نزلوا تحتها
لجبل بخيل، لجبٍل كان ا فلعله تصحف عليه ألن خيلهم كان بها سواد وبياض ؛حبان أنها سميت ذات الرقاع

ال تشبه الرقاع إال إذا كانت ذات ألوان، على كل حال هذا تصحيف وارد، ورجح  ، والخيلهناك فظنها خيال  
وكانت تباشر األرض، واألرض  ،لم ينتعلوا وليس عليهم خفاف ،حفاءالسهيلي األول أقدام المسلمين نقبت من ال

لي رجح هذا لثبوته يفلفوها بالخرق بالرقاع التي هي الخرق، السه فيها الحصى والشوك فحفيت ونقبت من الحفاء
وكذا النووي، يحتمل أن يكون السبب هذا وأن يكون غيره؛ ألن األرض  عن أبي موسى في الصحيحين وغيرهما

ما أولى ما يفسر به  ذات ألوان، أو لجبل هناك فيه ألوان أو للجميع، على كل حال ما نص عليه الصحابي
 ى تفسير.يحتاج إل

إمام  :وأقلها واحد، وأقل ما تقوم به صالة الخوف ثالثة ،القطعة من الجيش :الطائفة "أن طائفة ،صالة الخوف"
َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة مِ َن }إمام ومأموم وحارس  ،هذا أقل ما تقوم به صالة الخوف ،ومأموم وحارس

 .يكفي واحد؛ ألن أقل ما يطلق عليه طائفة الواحديعني  [( سورة النــور8)] اْلُمْؤِمِنيَن{
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كل هذا حرص  "العدو -يعني مواجهة- طائفة وجاهوصفت  ،-عليه الصالة والسالم-صلت معه أن طائفة "
والمحافظة على الصالة جماعة،  ،والمحافظة على الصالة في وقتها ،-عليه الصالة والسالم-على االقتداء به 

قام وسجد سجدتين ثم قام الركعة الثانية ركع  ،صلى ركعة "اثم ثبت قائم   ،معه ركعة فصلى بالتي ،وجاه العدو"
، ثم تشهدوا وسلموا ثم ت لهمالركعة التي بقي "وأتموا ألنفسهم اثم ثبت قائم  " -عليه الصالة والسالم- افثبت قائم  
 فصلى بهم الركعة -جاه العدوالذين كانوا و -ثم جاءت الطائفة األخرى  ،انصرفوا هؤالء وجاه العدو جاءت..،

ثم تشهد بهم وسلم بهم، وهذا تمام العدل بين األتباع، صلى بكل طائفة  ،عة الثانيةالركأتموا حتى  اوثبت جالس  
ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو فجاء  وأتموا ألنفسهم" الء أدركوا آخرهاركعة، وأولئك أدركوا أول الصالة وهؤ 

لم  "افصلى بهم الركعة التي بقيت من صالته ثم ثبت جالس  "في وجاه العدو تحرس التي كانت  "الطائفة األخرى 
، -عليه الصالة والسالم-وأتموا ألنفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم  -عليه الصالة والسالم-يسلم، استمر جالس 

في غير جهة القبلة،  ذهب إليها جماعة ورجحها الشافعي ال سيما إذا كان العدو وقد، اوهذه الصفة واضحة جد  
األولى كاملة والثانية يصلي الركعة  :هل نقولفالثالثية ماذا يصنع ليعدل بين األتباع؟ ، وهذا في الصالة الثنائية
ن العدل بقدر اإلمكان ينتظر في : إالركوع ينتظر يصلي بهم ركعة ونصف؟ أو نقولإذا ركع وقام رفع من 

ن "قال: وتأتي الطائفة األخرى فيسلم بهم؟  ،ويسلمون ثم يتمون ألنفسهم  مثال   التشهد األول وهذا في الثنائية وا 
وينتظر في التشهد  ،في الحضر ىالقول بأنها تصلعلى ي الرباعية كانت ثالثية انتظر في التشهد األول، كذلك ف

يه هذا الحديث، الرباعية ما فيها إشكال مثل الثنائية يتم فيها العدل، وظاهر القرآن مطابٌق لما دل عل "اأيض  
 }َوْلَتْأِت َطآِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ُيَصلُّوْا َفْلُيَصلُّوْا َمَعَك{ظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث بقوله تعالى: 

لمتابعة فهذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصالة في تقليل األفعال المنافية للصالة وا [( سورة النساء201)]
تهم، ثم صح أن يصلي بالطائفة األولى ركعة ثم ينصرفون من غير إتمام لصال ألن من الصور ممالإلمام؛ 

ويرجع أولئك إلتمام صالتهم هذه  فيتمون ثم يذهبون للحراسة تأتي الطائفة األخرى فيصلي بهم الركعة الثانية
فعال المنافية للصالة، تقليل األهي أقرب إلى صورة من الصور، لكن الصورة التي جاءت في حديث الباب 

ة، وعلى كل حال هذه الصورة واضحة ن المختار من هذه الصلوات األحوط للصالة واألبلغ في الحراس: إوقلنا
لينتظر هذه الطائفة تتم  اال ثبت قائم  فمثل هذه الصورة واضحة، على كل حإذا كان العدو في غير جهة القبلة 

على كل حال  ؟أو كان يقرأ ويطيل القراءة اوال يدرى هل كان ساكت   اصالتها وتأتي الطائفة األخرى، وثبت قائم  
 كيف يتصور طول التشهد م؛ ألنه لو تصور طول القراءة هناوأتموا ألنفسه اهذا أمٌر مسكوٌت عنه، ثم ثبت قائم  

 نعم؟ في آخر الصالة؟
 طالب:.......

ال لو قسموا أكثر من جماعة لو صاروا جماعااقتداء ،اقتداء ت ال شك أن الجماعة الواحدة أهيب وأجمع ، وا 
، لكن ال يتم االقتداء إال وأهيب عند العدو، لكن لو قسموا قسمين أو أقسام حسب ما يتيسر األمر فيه سعة للكلمة
 أن الكلمة مجتمعة، وهللا المستعان.وليعرف العدو بهذا، 
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عن  -بن أبي بكر أحد الفقهاء- حمدعن القاسم بن ماألنصاري وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد "يقول: 
أن يقوم " صفتها "ن صالة الخوفأ حدثه:"عامر  :وقيل ،عبد هللا "صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة

فيركع اإلمام " أي وجوههم إلى العدو "ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو -مستقبل القبلة- اإلمام
ثبت وأتموا ألنفسهم  افإذا استوى قائم   ،ثم يقوم"سجد بالذين معه ي مثيركع ركعة  "ركعة ويسجد بالذين معه

 نعم؟ ؟اآلن الرواية الثانية مطابقة لألولى "ثم يسلمون وينصرفون  -في مكانهم- الركعة الباقية
 طالب:.......

م إلى أن ثوأتموا ألنفسهم ثم انصرفوا،  اطائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ثم ثبت قائم  
حتى أتموا ألنفسهم ثم سلم بهم، هذه الصورة  اجاءت الطائفة األخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت ثبت جالس  

فيركع اإلمام ركعة  ويسجد بالذين معه  ،من أصحابه وطائفة مواجهة العدو يقوم اإلمام مستقبل القبلة ومعه طائفة
فإذا  ،وأتموا ألنفسهم االركعة الباقية ثم يسلمون، ثبت قائم   ألنفسهمثبت وأتموا  اكما سبق ثم يقوم فإذا استوى قائم  

ال ما فيه؟ ما فيه اختال ، إلى هذا الحدفي مكانهم ثم يسلمون  ت وأتموا ألنفسهم الركعة الباقيةثب ااستوى قائم   ف وا 
 فرق؟ هفي ، نعمواإلمام قائم اختالف، ثم يسلمون وينصرفون  هفي

 طالب:.......
 ؟أين فرق، هما في

 طالب:.......
 ، نعم؟اثبت جالس   الركعة الثانية ،ا، الركعة األولى ثبت قائم  اثبت قائم   ،كلها قائم

 طالب:.......
 هنا ثم سلم..
 طالب:.......

أتموا ألنفسهم فسلموا وانصرفوا للحراسة ثم جاءت الطائفة  أنإلى  اثبت قائم   ،الكالم في الطائفة األولى، ال
الذين لم يصلوا فيكبرون وراء  ثم يقبل اآلخرون  ،ونون وجاه العدولمون وينصرفون واإلمام قائم فيكثم يس، "الثانية

فيقومون فيركعون ألنفسهم الركعة الباقية ثم "هذا محل االختالف  "بهم ثم يسلم اإلمام فيركع بهم الركعة ويسجد
وأتموا ألنفسهم ثم سلم بهم، في  الس  اثبت ج -عليه الصالة والسالم-أن النبي  :في الطريق األولى "يسلمون 

 نفسهم الركعة الباقية ثم سلموا.الطريق الثانية سلم قبلهم سلم ثم قاموا فأتموا أل
، في الثانية، عرفنا الفرق بين الصورة األولى والثانيةالصورة  "وهذا القول الذي رجع إليه مالك": قال ابن عبد البر

وأتموا ألنفسهم، يعني قضوا ما فاتهم على  وفي الصورة الثانية سلم قبلهمالصورة األولى انتظر حتى سلم بهم، 
نما  -األول-قال بحديث يزيد بن رومان  بعد أنإليه مالك  وهذا الذي رجع"ولذا يقول ابن عبد البر:  ؛الجادة وا 

ن "للقياس على سائر الصلوات أن اإلمام ال ينتظر المأموم -رجع إلى الثاني-رجع إليه  انتظر في  يعني وا 
ال  إال أنه في الركعة الثانية ،ىالركعة األولى انتظر الطائفة الثانية ليصلي بهم مثل ما صلى بالطائفة األول

ن ما يسلم، ثم إذا سلم قاموا لقضاء ما فاتهم على ينتظر في التشهد حتى يصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية وا 
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وأن المأموم إنما يقضي بعد سالم  ،إلمام ال ينتظر المأمومأن ا للقياس على سائر الصلوات"يقول: الجادة، 
كلها ثابتة  إلى هذه الصورة، وعلى كل حال هذه الصور -تعالى رحمه هللا-ولذا رجع اإلمام مالك  ؛اإلمام

 يجوز العمل بها كلها.وصحيحة 
عن صالة الخوف  "فأن عبد هللا بن عمر كان إذا سئل عن صالة الخو  وحدثني عن مالك عن نافع"يقول: 

في  بحيث يكونون يعني بحيث ال يبلغهم سهام العدو،  "يتقدم اإلمام وطائفة من الناس :قال" ،يعني عن صفتها
أي بين اإلمام ومن  "وتكون طائفة منهم بينه ،فيصلي بهم اإلمام ركعة" بال والسهاممن من أن يرشقهم النمأ

فإذا صلى الذين معه " سهام األعداءهؤالء المصلين من  رسون يح ،ألنهم يحرسون  "لم يصلواو وبين العدو " معه
 ،بل يستمرون في الصالة "وال يسلمون " ،فحينئٍذ يكونون في وجه العدو "استأخروا مكان الذين لم يصلواركعة 

فيصلون "يتقدمون إلى جهة اإلمام  "ويتقدم الذين لم يصلوا وال يسلمون "ينتقلون إلى الحراسة وهم في صالة 
فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون  ،وقد صلى ركعتين -من صالته بالتسليم- ركعة ثم ينصرف اإلماممعه 

ال ما هي بواضحة؟ يصلي  "ألنفسهم ركعة ركعة الطائفة األولى والطائفة ب ،ركعة بهذه الطائفةالصورة واضحة وا 
الحراسة من غير إتمام للصالة،  انصرفوا إلى -عليه الصالة والسالم-األخرى تحرس، إذا صلوا ركعة معه 

ثم بعد ذلك يقضي األولون  ،ثم تأتي الطائفة األخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت له ،يحرسون وهم في الصالة
، وهم بقي عليهم من الصالة ركعة ركعة، على حسب ما تقتضيه مصلحة الحراسة أو ما ،واآلخرون ما فاتهم

وكونهم يصلون ما بقي لهم فرادى أدركوا فضل الجماعة،  -الصالة والسالمعليه -بهذه الركعة التي صلوها معه 
واألمر فيه سعة، كمن فاته شيء  ،أو كل اثنين أو كل خمسة أو كل مجموعة األمر فيه سعة، الجماعة أدركوها

في الصلوات في حال األمن إذا وجد أكثر من شخص فاتهم ركعة أو ركعتين يقتدي بعضهم ببعض مع اإلمام 
 ، نعم؟ بأسال

 طالب:.......
أنه يصلي يجعلهم  لو كان العدو في جهة القبلة جاء في بعض الصفات ما يناسب هنيقام لها؛ ألنعم يؤذن و 

إلى الصف الثاني ويتقدم ثم يستأخر أصحاب الصف األول  ،صفين فيصلي الركعة األولى بالصف األول
يتمون ألنفسهم، المقصود أنه مثل ما ذكرنا بعد ذلك ثم  ،أصحاب الصف األول ويصلي بهم الركعة التي بقيت

على اإلمام أن يفعل و الوجوه كلها صحيحة والصور ثابتة، ستة أو سبعة أو تسعة على ما قال ابن حبان, 
 .األحوط لها واألبلغ في الحراسة ،األقل مخالفة للصالة ،للصالةاألحوط 

بالتسليم وقد صلى ركعتين، م ينصرف اإلمام من صالته ث ،لإلمام فيركعون معه ركعة ويتقدم الذين لم يصلوا
وبالتكرار؛ ألن كل واحد منهم يصلي لنفسه ركعة، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون ألنفسهم ركعة ركعة، 
م يصلي ركعة ال، بل كل واحد منه ،يصلون ركعةيعني كل واحد منهم تخصه ركعة، ليس معنى هذا أن الجميع 

 كرار.وهذه فائدة الت
، وهنا يقول الحافظ ابن فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتينمن الصالة بعد أن ينصرف اإلمام 

يعني في ظاهر اللفظ  "واحدة في هذا، وفي ظاهرهم أنهم أتموا في حالةلم تختلف الطرق عن ابن عمر "حجر: 
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، ويحتمل أنهم أتموا على لى والطائفة الثانيةالطائفة األو  ،في آٍن واحد ،يدل على أنهم أتموا في حالة واحدة
ال لو أتموا في آٍن واحد للزم على ذلك التعاقب فراد  وهو الراجح من حيث المعنى، وا  تضييع الحراسة المطلوبة، وا 

فقضوا  -أي الطائفة الثانية-سلم فقام هؤالء عن ابن مسعود ولفظه: ثم اإلمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود 
ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة ثم سلموا، ظاهر حديث ابن  ألنفسهم

مسعود أن الطائفة الثانية لما سلم اإلمام أتموا في مكانهم، ثم انصرفوا إلى جهة الحراسة فأتت الطائفة األولى 
وهذه الصفة اختارها  ،تمت الطائفة األولى بعدهاثم أ وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيهافأتموا ألنفسهم، 

ولموافقتها األصول في أن المأموم ال يتم صالته  ،قوة إسنادها، ورجحها ابن عبد البر لأشهب واألوزاعي والحنفية
 قبل سالم إمامه.

لكن هناك صور من صور  ،بهم طائفةمن أن يصلي  يعني هنا يتمكنون  ،أشد من ذلك اخوف  األمر فإن كان 
ر األمر أعظم من ذلك، فإن كان األمالخوف يزداد فيها الخوف بحيث ال يستطيعون الصالة على هذه الطريقة، 

، إنما ال بد يعني نصف الجيش ال يكفي لصد العدو ،لذلكفخيف من قسمهم لكثرة العدو  أو أشد من ذلك اخوف  
من  فخيفالعدو  من ذلك لكثرة اف  خو  أن يكون الجيش كله أو جله في مواجهة العدو، فإن كان األمر أشد

اإلمكان، يعني لو قدر أنهم إذا جلسوا يعني بحسب  ،اعلى أقدامهم أو ركبان   اقيام   صلوا رجاال   لذلك ؛قسمهم
 اوهكذا على ما يتيسر لهم قيام   ،ايخفى أمرهم على العدو يصلون جلوس، إذا ركبوا برزوا للعدو يصلون وقوف  

يعني إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة  ،مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ى دوابهم،عل اعلى أقدامهم أو ركبان  
ا ِإالَّ ُوْسَعَها{}حسب ما يتيسر و ،القبلة لكن قال  ،وبهذا قال الجمهور [( سورة البقرة822)] اَل ُيَكلِ ُف ّللا ُ َنْفس 

الصالة إلى هذا وواجبات بأركان الصالة ال يصنعون ذلك حتى يخشوا فوات الوقت، يعني ال يفرطون  :المالكية
ال شك أن الصالة ولو في آخر الوقت مع كمال الصالة أفضل من الصالة في الوقت، الحد إال إذا خشوا فوات 

إذا كان يغلب على ظنه وجوده ولو في  ،يعني كصالة من ينتظر وجود الماء أول وقتها مع الخلل في الصالة،
 التيمم في أول الوقت.ن أن يصلي بأفضل م آخر الوقت
ما صلى رسول هللا  بن المسيب أنه قال:األنصاري عن سعيد  وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد"ثم قال: 

أن صالة الخوف شرعت أو  وعرفنا "الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس -صلى هللا عليه وسلم-
وال يجوز  ،ما صنعه في غزوة الخندق منسوخ :قولنها لم تشرع صالة الخوف ي: إفالذي يقوللم تشرع؟ خالف، 

ذا قلنا ،تأخير الصالة عن وقتها ن صالة إ :بل تصلى الصالة على أي حال أمكنت من الوجوه الجائزة، وا 
وقد قال به جمٌع من أهل  ،غزوة الخندق بالحضر، وصالة الخوف ال تصلى بالحضر :مشروعة قلناالخوف 

ما صنعه في غزوة الخندق  بعد، فيكون  تشرعلى ذات الرقاع فتكون لم ع ةمتقدمالعلم، وعرفنا أن غزوة الخندق 
 "الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: ما صلى الرسول " امنسوخ  
ر ها ال تشرع في الحضوذلك قبل شرعية صالة الخوف على الخالف السابق، أو ألن ،النشغاله بالقتال اعمد  

 وهذا كله تقدم. ،على قول
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هم شغلوه عن عن ابن مسعود أنوعند النسائي  "الظهر والعصر -صلى هللا عليه وسلم-ما صلى رسول هللا "
شغلوه عن أربع  ،هذا عند النسائي من حديث ابن مسعودأربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، 

ماذا؟ ألن العشاء لم يخرج وقتها، ألن ل أربع تجوز :قولهل ما شاء هللا، و ات في الخندق حتى ذهب من الليصلو 
ر العصر، عند النسائي وجابر في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غي العشاء لم تفت، ومقتضى حديث علي

حديث ابن مسعود عند النسائي أربع أربع صلوات، وعندنا من كالم سعيد أنهم شغلوه عن الظهر والعصر، 
، فمال ابن العربي إلى الترجيحوعلي في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غير العصر، ، وجاء عن جابر صلوات

 ،ألنها في الصحيحين صرفت إال العلم يألنها هي المتفق عليها،  ؛فقال: إنه الصحيح، ألنه لم يفت إال العصر
 فهي أرجح.

شغلوه عن الظهر  ،اشغلوه عن العصر وحده ،وجمع النووي بعد أن أراد أن يثبت أن كل ما ذكر صحيح
الجمع ممكن،  :النووي يقول، شغلوه عن األربع الصلوات كما في حديث ابن مسعود عند النسائي، اوالعصر مع  

ال أيام؟ أيام، الخندق أيام، ى يو نمع مايوم الخندق،  ألنه يقول: كيف يمكن الجمع؟ م الخندق؟ الخندق يوم وا 
ه عن و اليوم الثاني عن الظهر والعصر، وفي اليوم الثالث شغل ، وفيفيحتمل أنه في يوم شغلوه عن العصر فقط

، يعني يوم المقصود أنها أيام ما هو بيوم ؟هي غزوة وكلها صحيحة ما الذي يمنع،، اأربع أوقات والعكس أيض  
 ،يامال، يقصد به في غزوة الخندق المشتملة على أ ؟كيوم الخندق هل يراد به األربع والعشرين ساعة يوم الخندق

 .فالقول هذا متجه
 طالب:.......

ال ال؟ ابن مسعود تحدث عن ا، ابن مسعود قال كالم  ا، علي قال كالم  اجابر قال كالم  نعم، هنا  ،اختلف ، صح وا 
 تصوره واضح. عن اليوم الثالث وهكذا، سهل، علي تحدثيوم من األيام، جابر تحدث عن اليوم الثاني، 

نسأل هللا السالمة -متى وجد الخوف لشيء إلى سببه، فسببها الخوف فعلى كل حال صالة الخوف من إضافة ا
 يوجد المسبب. -والعافية

في  يإل أحب ما سمعت "في هذا وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت: قال مالك"
تها سمع في كيفي هفيقتضي أن ،ت إلي في صالة الخوفأحب ما سمع، الحديث الثاني أي: ،صالة الخوف
حملها بعض العلماء على اختالف صفات  -عليه الصالة والسالم-وهي كذلك، فقد جاءت عنه  ،صفات متعددة

خير بأن يصلي هذه الصالة وهذه الصالة، ووافقه ميعني أن اإلمام  ،األحوال، وآخرون على التوسع والتخيير
وكونها لسالمتها من كثرة المخالفة،  على ترجيح الصفة التي رجحها في الحديث الثاني الشافعي وأحمد وداود

 إلمام أحمد أنه جوز األوجه كلها.أحوط ألمر الحرب مع تجويزهم الصفة األخرى، وتقدم النقل عن ا
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


